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Sammanfattning	av	KTH:s	e-lärandeenkät	2013	
Olle	Bälter	CSC,	Johan	Fridell	ECE,	Maria	Svedin	CSC	
	
	
Återkommande	undersökning	
Styrgruppen	för	e-lärande	med	ordförande	prorektor	Eva	Malmström	Jonsson	initierade	
undersökningen	våren	2013	och	har	nu	beslutat	att	undersökningen	skall	ske	vart	annat	år	
(udda	årtal).	Syftet	är	att	löpande	följa	utvecklingen	inom	området	vid	lärosätet	och	följa	
upp	genomslag	för	de	centrala	satsningar	som	sker	inom	området.	
	
Resultaten	kommer	användas	som	beslutsunderlag		
Resultaten	kommer	att	utgöra	ett	viktigt	underlag	för	kommande	prioriteringar	som	sker	
när	det	gäller	vilka	verktyg	och	funktioner	som	skall	erbjudas	centralt	till	alla	lärare	vid	
lärosätet.	De	kommer	ligga	till	grund	i	arbetet	med	prioriteringar	på	kort	och	längre	sikt.	
	
Ett	första	resultat	är	att	funktionen	”Individuell	inlämningsuppgift	med	plagiatkontroll”	nu	
lanseras	på	kurswebbarna	för	de	lärare	som	önskar	använda	funktionen	i	den	miljön.	Mer	
information	om	funktionen	finns	här:	
https://intra.kth.se/utbildning/lararstod/verktyg-for-stod-i-
l/guider/kurswebbar/hantera-innehall/hantera-inlamningsuppgift	
Ett	annat	resultat	är	att	möjligheten	att	använda	online-mentometrar	nu	utvärderas	på	CSC-
skolan.	
	
Löpande	dialog	för	alla	intresserade	med	lärarstödet	
Alla	lärare	och	annan	personal	med	intresse	av	området	är	varmt	välkomna	att	besöka:	
	
Lärarstöd	på	intranätet:	http://intra.kth.se/utbildning/lararstod	
De	21	funktionerna	som	omnämns	i	enkäten	finns	förklarade	i	mer	detalj	här: 
https://intra.kth.se/utbildning/lararstod/verktyg-for-stod-i-l/kth-lararens-behov-
av-digitala-verktyg-1.466208	
En	länk	till	denna	sida	gick	ut	tillsammans	med	enkäten,	men	låg	inledningsvis	på	fel	plats	
så	att	det	krävdes	att	man	var	inloggad	på	kth.se	för	at	kunna	se	sidan.	Det	åtgärdades	så	
snart	vi	upptäckte	problemet.	Vi	ber	om	ursäkt	till	de	som	drabbades.	
	
Svarsfrekvens	
Enkäten	skickades	till	974	personer	som	enligt	HR	var	anställda	som	lärare.	Totalt	svarade	
443	personer,	varav	89	svarade	att	de	inte	hade	undervisat	under	läsåret	2012-13.	
Svarsfrekvensen	blev	därmed	46%,	vilket	får	betraktas	som	bra.	Kemiskolan	utmärker	sig	
positivt	med	ett	högt	intresse	(64%).	
	
I	HR	fanns	det	överraskande	många	olika	lärarkategorier	(här	kallade	roller).	För	denna	
studie	har	vi	grupperat	ihop	dessa	så	att	alla	med	”professor”	i	någon	del	av	rollen	(gäst,	
biträdande,	kallad,	adjungerad)	har	klassats	som	professor.	Alla	med	”lektor”	i	någon	del	av	
rollen	(gästlektor,	adjungerad)	samt	forskarassistenter	har	klassats	som	lektorer.	Till	
adjunkterna	har	även	svaren	från	gästlärarna	förts.	
	
Professorer	i	allmänhet	svarar	i	signifikant	mindre	utsträckning	än	övriga	lärare	(36%).	
Adjunkterna	utgör	nästan	en	fjärdedel	av	alla	lärare	på	KTH	och	45%	har	svarat.	Bäst	i	
lärarkategorin	är	lektorerna	med	56%.	Ett	mått	på	den	genomsnittliga	e-
lärandeanvändningen	på	KTH	kan	vara	ett	medelvärde	över	andelen	användare,	t	ex	för	
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jämförelser	med	nästa	upplaga	av	enkäten.	En	fråga	för	framtiden	är	hur	vi	ska	få	
professorerna	mer	intresserade.		
	
Användning	
När	det	gäller	de	21	funktionerna	i	enkäten	(se	Sammanfattning	av	svaren	på	sidan	3)	kan	
man	notera	att	det	som	används	mest	är	grupputskick,	publika	webbsidor,	
plagieringskontroll	och	kursutvärdering.	Detta	stämmer	överens	med	de	funktioner	som	VC	
har	satsat	först	på.		
	
Det	som	används	minst	är	bloggar,	e-möten	i	konferenslokal	och	mentometrar.	
Mentometrar	har	dock	en	stor	potential	för	ökad	användning,	se	de	röda	fälten	i	
Sammanfattning	av	svaren.	
	
Observera	också	att	det	troligen	inte	är	ens	önskvärt	att	nå	upp	till	100%	för	alla	funktioner.	
T	ex	kursenkäter	på	papper	får	vanligen	högre	svarsfrekvens	än	webbenkäter	(men	det	nya	
enkätsystemet	kan	faktiskt	hantera	båda	där	svaren	på	pappersversionen	kan	skannas	in).	
De	som	svarat	att	de	inte	använder	en	viss	funktion	kan	göra	det	av	mycket	goda	skäl,	t	ex	
att	det	inte	främjar	lärandet	i	just	den	lärarens	kurser.		
	
Två	saker	värda	att	notera:	trots	att	publika	webbsidor	är	den	näst	mest	använda	
funktionen	är	det	fortfarande	30%	av	lärarna	som	inte	har	sådana	(Publik	webbsida	med	
heltäckande	information	om	kursen).	Det	behöver	inte	betyda	att	30%	av	kurserna	saknar	
webbsidor	eftersom	sidorna	kan	existera,	men	inte	vara	publika	(t	ex	endast	i	Bilda),	men	
det	vore	bra	att	undersöka	hur	det	ser	ut	på	kursnivå.	Förslagsvis	genom	att	se	om	detta	är	
vanligare	på	några	skolor	än	andra	och	ta	kontakt	med	GA	på	dessa	skolor.	
	
Det	andra	är	att	endast	25%	av	lärarna	använder	sig	av	någon	webbaserad	pre-ladok-
resultatrapportering.	Det	beror	troligen	på	två	saker:	dels	att	många	kurser	endast	har	
moment	som	kan	rapporteras	direkt	in	i	Ladok	(och	därmed	inte	har	något	behov	alls	av	ett	
pre-ladoksystem),	dels	på	att	det	idag	endast	finns	lokalt	(skolbaserat)	stöd	för	pre-
ladokrapportering.		Frågan	är	värd	att	undersöka	vidare	på	kursnivå	för	att	se	om	det	finns	
ett	KTH-övergripande	behov	av	ett	sådant	system.	Detta	kan	undersökas	med	samma	metod	
som	publika	webbsidor.	Dessutom	finns	det	fortfarande	hopp	om	att	detta	problem	kommer	
att	lösas	av	Ladok-3	när	det	väl	kommer	om	några	år.	
	
Potentiell	användning	
Med	potentiell	användning	avses	här	de	som	har	svarat	att	de	avser	använda	funktionen.	
Sett	till	svaren	(röda	staplar	i	diagrammet	Sammanfattning	av	svaren)	finns	det	störst	
potential	att	sprida	användningen	av	mentometrar,	webbaserade	prov,	kamratgranskning	
och	kursutvärderingar.		Minst	potential	har	wiki	och	e-möten,	både	via	dator	och	i	
konferenslokal.	
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Sammanfattning	av	svaren	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

1	 Diskussionsforum	
2	 Inlämningsuppgifter	(via	webben)	
3	 Boknings/anmälningslistor	(via	webben)	
4	 Progressionsstöd	via	webb	(t.ex.	mål	och	framsteg	i	Bilda,	eller	för	
exjobbshantering)	
5	 Videoklipp	
6	 Mentometrar	(fysiska	eller	nätbaserade,	men	digitala)	
7	 Grupputskick	till	studenter	(t.ex.	"Skicka	e-post	notifiering/meddelande"	i	KTH	
Social/Bilda)	
8	 Publik	webbsida	med	heltäckande	information	om	kursen	
9	 Webbaserade	prov	
10	 Blogg	
11	 Wiki	(webbsidor	där	flera	har	rätt	att	redigera	materialet)	
12	 Delade	dokument	som	flera	kan	redigera	(t.ex.	Google	Docs)	
13	 Area	där	studenter	som	arbetar	i	grupp	kan	dela	material	och	föra	gruppinterna	
diskussioner	
14	 Tentamen	som	skannas	för	rättning	och	visning	
15	 Schema	kompatibelt	med	digitala	kalendrar	(t.ex.	Google,	iCal,	Outlook)	
16	 E-möten	via	dator	(t.ex.	Skype,	Hangout,	Adobe	Connect,	Jabber	Video)	
17	 E-möten	i	videokonferenslokal	
18	 Kamratgranskning	och	kamraträttning	med	webbstöd	
19	 Plagieringskontroll	
20	 Webbaserad	resultatrapportering	före	inrapportering	till	Ladok	(ej	genom	Excel-fil)	
21	 Kursutvärdering	på	nätet	
	
	
Skillnader	mellan	skolor	
För	att	sammanfatta	skillnaderna	mellan	skolorna	har	vi	analyserat	vilka	skolor	som	har	
lärare	som	i	signifikant	högre	eller	lägre	grad	än	andra	skolor	har	svarat	”ja”	på	frågorna	om	
de	använder,	avser	att	använda,	inte	använder,	har	ett	behov	av	utökad	
funktionalitet/systemutveckling	eller	användarstöd	/support.	
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När	det	gäller	skillnader	mellan	skolorna	kan	man	notera	att	de	IT-intensivaste	skolorna	
(CSC	och	ICT)	använder	diskussionsforum,	bokningslistor,	webbaserade	prov	och	
kursutvärderingar	mer	än	genomsnittet.			
	
ECE	utmärker	sig	med	flest	(6	funktioner)	som	avser	att	använda	och	också	de	som	behöver	
mest	stöd	(6	funktioner)	tillsammans	med	STH	(5	funktioner).		CSC,	ICT,	CHE	och	SCI	har	
mindre	behov	än	andra	skolor	av	användarstöd.		ABE	och	SCI	är	de	skolor	som	tydligast	inte	
avser	att	använda	nya	funktioner	(5	vardera)	tätt	följd	av	CHE	(4),	medan	lärarna	på	CSC	är	
minst	negativa	till	nya	funktioner	(har	signifikant	färre	lärare	som	svarat	att	de	inte	avser	
använda	fyra	av	funktionerna).	
	
En	notering	om	detta	är	att	de	personer	som	inte	använder	eller	avser	att	använda	ofta	
önskar	mer	support/användarstöd,	medan	de	personer	som	redan	använder	funktioner	ofta	
frågar	efter	mer	teknisk	utveckling	av	dessa.	Man	kan	tänka	sig	att	det	är	en	naturlig	
utveckling,	där	första	steget	är	att	överhuvudtaget	komma	igång,	men	när	man	väl	gjort	det	
kommer	det	andra	steget	där	man	vill	vidareutveckla	funktionerna.		
	
Antal	som	önskade	mer	användarstöd	och/eller	ökad	funktionalitet	

	
Procentsatserna	inom	parentes	anger	andelen	svar	på	frågan	av	det	totala	antalet	
respondenter.	Vi	kan	se	att	behoven	pendlar	mellan	5%	och	20%	av	respondenterna.	Minst	
behov	totalt	har	10-12,	Blogg,	Wiki	och	Delade	dokument.	Mest	behov	finns	för	2,	3	och	21,	
Inlämningsuppgifter,	Boknings/anmälningslistor	och	Kursutvärdering	som	också	har	det	
största	behovet	av	ökad	funktionalitet/systemutveckling.		Mest	behov	av	användarstöd	har	
9,	19,	1,	4,	21	1	Webbaserade	prov,		Plagieringskontroll,	Diskussionsforum,		
Progressionsstöd		och	Kursutvärdering	på	nätet.	
	
Omfattande	mängd	fritextsvar	
I	fritextfälten	fick	vi	in	inte	mindre	än	190	texter	av	varierande	längd,	dvs	drygt	hälften	av	
respondenterna	som	undervisat	2012-13.	Det	tar	tid	att	analysera	detta	och	man	ska	vara	
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medveten	om	att	de	som	har	svarat	på	fritextfrågorna	inte	nödvändigtvis	är	ett	
representativt	urval	av	lärarna,	men	många	har	gett	tips	och	förslag	som	är	värda	att	beakta	
och	fritextsvaren	kommer	att	analyseras	vidare	av	Virtuellt	Campus.		
Analysen	hitintills	kategoriserar	svaren	i	sju	större	grupper	(i	fallande	antalsordning):	
Tekniska	förbättringar	(74),	Support	och	utbildning	(59),	Tid	(41),	Information	(31),	
Exempel/inspiration/tutorials/best	practice	(28),	Policies	(14),	Generell	kritik	(8).	
	
Tekniska	förbättringar	är	uttalanden	rörande	den	tekniska	funktionaliteten,	t	ex:		
	
7. Possibility to close notification after end of course would be advisable 
21. Unfortunately, online evaluations give few answers compared to a fixed meeting with paper 
hand in. 
 
Managing student lists etc (3) would be nice to do on the web. 
 
Support	och	utbildning	har	diskuterats	mer	ovan	under	Skillnader	mellan	skolorna,	men	
även	fritextkommentarerna	stödjer	att	det	behövs	för	att	folk	ska	komma	igång.	T	ex:		
	
In general, I would like to have a brief, say, 1 hour, introduction to how to use all these features 
and a brief, say, 2 pages, description how to manage them. I would like to have a dedicated 
person whom I could Contact if I get a problem and who would respond back in 15 minutes top. 
If to resolve my problem I need to wait for a next day then I do not need such a service. In short: I 
need a dedicated efficient and quick support. 
	
Kommentarerna	om	tid	gäller	framför	allt	att	man	inte	har	det	och	att	allt	nytt	som	
tillkommer	måste	i	slutänden	spara	tid	för	lärarna	(eller	höja	kvaliteten	utan	att	det	tar	mer	
tid	än	idag),	t	ex:	
	
Just more funding and more time available. 
	
Kraven	på	mer	information	ligger	nära	kraven	om	support	och	utbildning,	men	kan	i	ett	
första	steg	uppfattas	som	att	om	man	bara	fick	information	skulle	man	kanske	klara	sig	utan	
support	och	utbildning.	Likaså	kommentarerna	som	önskar	exempel.		
	
If you could download templates to get started more easily, many of the above mentioned 
functions would be interesting. It is difficult to implement new teaching tools if it takes a long 
time to get them working. There is just no time for playing around and testing new things. 
Templates and user-friendly tutorials would be helpful! 
 
In all cases, a reliable, well documented, and supported system, with usage guidelines and 
recommended procedures. Preferably, students should face one system per function, and not 
face the need to change system between courses for the same functionality. 
	
Policies	är	något	som	KTH	behöver	arbeta	ännu	mer	med,	då	det	finns	en	del	lärare	som	inte	
förstår	varför	eller	hur	KTH	agerar	som	det	gör	i	vissa	frågor,	t	ex	huruvida	kursenkäter	ska	
vara	obligatoriska,	KTH:s	inställning	till	MOOCs	(Massive	Open	Online	Courses),	
decentraliserad	åtkomst	till	att	lägga	till	och	ändra	information	i	tekniska	system,	säkerhet,	
åtkomst	av	gamla	kurser,	varför	KTH	satsar	pengar	på	KTH	Social,	önskemål	om	ett	
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sammanhållet	system.	Uppgiften	är	en	utmaning	eftersom	det	gäller	att	även	motivera	
varför	man	inte	fattat	beslut	(än)	i	vissa	frågor.	
	
Better integration between systems. More clear, consistent KTH policies on usage (e.g. student 
obligations to check/use functionality) 
 
An outspoken long-term strategy, developed in contact with those that are now using this kind of 
tools in the teaching is needed. Porting teaching content to new platforms is time-consuming 
and expensive. Do not launch new development projects like KTH social without contact with the 
intended users. Not that it a bad tool now, but had we known that it was coming and had a 
chance to influence the design it would have been a better system and loss money would have 
been lost in development efforts that were made useless because of the KTH social introduction. 
	
I use digital resources quite a lot already.  Except for short video clips (number 5 above) I do not 
use video very much yet, but if the long term intent of KTH is to adopt MOOCs then I would 
definitely both use and create MOOCs as long as KTH develops a sensible strategy for their use.  
<…> I hope that KTH administration is at least thinking about taking the challenge of on-line 
content like MOOCs seriously and will put in place an open minded committee to develop a 
comprehensive strategy based on quality and meeting market needs. 
 
I would like KTH to sign up for EdX to do MOOC courses. 
 
En gång samlade jag de intresserade lärare (på min arbetsplats) för att diskutera användning av 
Bilda. Min förhoppning var att jag lär mig mera om bl a självrättande tester i Bilda. Innan dess 
har jag redan etablerat system med inlämning av labbrapporter, uppföljning av pågående kurser 
med "Mål och framsteg" och virtuella klass i Diskutera på mina kurser. Det var tur att jag var 
ansvarig då för ett helt program.  
Istället att prata om tekniska möjligheter hammnade vi på diskution om vad är juridisk tillåtet 
eller inte. Enligt tolkning av en av mina kollegor borde jag inte ens använda Bilda för publicering 
av delresultat i pågående kurs. Det kändes som att jag gjorde tjänstefel och dagen efter frågade 
jag två av personer som sitter i min skolledning om detta. Den ena sa att det är OK att göra som 
jag gjorde den andra sa att man inte få göra så. Jag visste inte om jag skulle skratta eller gråta. 
 
	


